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PRZESZKLENIA W ARCHITEKTURZE 
NISKOENERGOCH�ONNEGO MA�EGO DOMU 
MIESZKALNEGO

Miros�awa Górecka1

Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Streszczenie. Oszcz�dzanie energii w dawnych ma�ych domach mieszkalnych dokonywa-
�o si� poprzez ich odpowiednie usytuowanie, prost� architektur� oraz ma�� powierzchni� 
okien, przez które nast�powa�y znaczne straty ciep�a. W obecnych czasach nie ma ju� ta-
kich ogranicze�. Mo�na realizowa� niskoenergoch�onne domy i jednocze�nie optymal-
nie przeszklone i otwarte na otoczenie. Dzi�ki szybom o korzystnej termoizolacyjno�ci, 
zmniejszaj�cej wielko�� strat cieplnych z ogrzewanych wn�trz, oraz przepuszczalno�ci 
promieniowania s�onecznego mo�liwe jest wykonanie elewacji o du�ych powierzchniach 
przeszklonych. W artykule przedstawiono nowoczesne rozwi�zania przeszkle� oraz ich 
rol� w pasywnym wykorzystaniu energii s�onecznej, a przede wszystkim w kszta�towaniu 
architektury niskoenergoch�onnego ma�ego domu mieszkalnego, z uwzgl�dnieniem cie-
plarni oraz przeszklonych systemów fasadowych i dachowych.

S�owa kluczowe: architektura budynku, energooszcz�dno��, powierzchnie przeszklone

WST�P

Tera	niejszo�� i przesz�o�� w nasilaj�cym si� stopniu konfrontuj� architektur� budyn-
ków z problemami technicznymi. Innowacje techniczno-budowlane ostatnich lat dotycz� 
przede wszystkim najwa�niejszego strukturalnego elementu budynku – energetycznej war-
stwy os�onowej, w tym przeszkle�. 

Na podstawie bezpo�rednich obserwacji oraz pozycji bibliogra
 cznych przedmiotu 
takich autorów, jak: G. Cio�ek, Z. Gloger, J. Knyba, F. Pia�cik, I.F. T�oczek, W. Wieczor-
kiewicz i innych, stwierdzono, �e troska o zmniejszenie energoch�onno�ci w budowni-
ctwie ludowym z XIX wieku przejawia�a si� w ograniczaniu do minimum powierzchni 
otworów okiennych, czyli tych elementów budynku, przez które nast�puj� do�� znaczne 
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straty ciep�a. Stosunek powierzchni okien do powierzchni pod�ogi wynosi� oko�o 1 : 13, 
dlatego pomieszczenia nie zawsze by�y dobrze do�wietlone. Poza tym okna charaktery-
zowa�y si� z regu�y pojedynczymi szybami, co zmniejsza�o ich termoizolacyjno��. Jedno-
cze�nie by�y na ogó� nieszczelne, g�ównie wskutek zbyt lekkich oku� i niezbyt starannego 
wykonania. 

Domy z pierwszej po�owy XX wieku charakteryzowa�y si� ju� oknami o wi�kszych 
powierzchniach ni� stosowane dot�d – stosunek powierzchni okien do powierzchni pod-
�ogi wynosi� oko�o 1 : 10. Natomiast w drugiej po�owie XX wieku du�a powierzchnia ty-
powych okien jednoszybowych i przeszklonych drzwi (równie� usytuowanych od strony 
pó�nocnej), cz�sto charakteryzuj�cych si� nieszczelno�ci� i nisk� jako�ci�, powodowa�y 
znaczne straty ciep�a, nierekompensowane przez urz�dzenia ogrzewcze. Pod koniec XX 
wieku z uwagi na wzrost cen energii i zwi�zan� z ni� oszcz�dno�ci� zacz�to stosowa� 
okna zespolone i jednoramowe o korzystniejszych w�a�ciwo�ciach termoizolacyjnych.

Obecnie popraw� izolacyjno�ci mo�na prze�ledzi� w rozwi�zaniach szyb zespolo-
nych, gdzie uzyskanie wyrobów o niskim wspó�czynniku przenikania ciep�a (U) by�o 
mo�liwe dzi�ki opracowaniu nowego rodzaju szk�a i udoskonalonych konstrukcji szyb 
zespolonych, na przyk�ad z pow�ok� niskoemisyjn� [Górecka 2004]. 

 PRZEGL�D LITERATURY

Nowoczesne rozwi�zania powierzchni przeszklonych

Podstawowym celem zachowania wysokoizolowanej pow�oki zewn�trznej w budow-
nictwie niskoenergoch�onnym jest uzyskanie odpowiednich parametrów termoizolacyj-
nych komponentów zarówno nieprzezroczystych, jak i przezroczystych. Projektowanie 
okien jest jednym z istotniejszych zagadnie� ze wzgl�du na ich wielofunkcyjne znaczenie 
jako kolektorów ciep�a, 	róde� �wiat�a, izolatorów ciep�a oraz wymienników powietrza.  
Izolacyjno�� termiczna nowoczesnych okien nadal odbiega, na niekorzy��, od analogicz-
nej izolacyjno�ci przegród nieprzezroczystych. W przypadku okien jest ona 4–5-krotnie 
wi�ksza ni� dla �cian, dlatego powinna by� wa�nym kryterium ich doboru. Okna s� rela-
tywnie jednym z kosztowniejszych elementów zewn�trznej obudowy pomieszcze�, a cena 
ich ro�nie szybciej ni� wspomniana izolacyjno�� [Laskowski 2008]. Ich powierzchnia nie 
powinna w zasadzie przekracza� minimalnej, wynikaj�cej z kryterium prawid�owego 
o�wietlenia dziennego wn�trz [Rozporz�dzenie... 2002]. Jednocze�nie w zwi�zku z d��e-
niem do wznoszenia budynków niskoenergoch�onnych stosuje si� równie� ograniczone 
przeszklenia �cian. Rozporz�dzenie to uzale�nia powierzchni� przeszklenia �cian od po-
wierzchni rzutu poziomego pomieszcze�.

W ostatnich latach nast�pi�a zdecydowana rewolucja w technice przeszkle�. Od 1990 
roku wzros�o zapotrzebowanie na rynku na szyby zespolone – 2-szybowe z wewn�trz-
nym wype�nieniem argonem o wspó�czynniku U = 1,5 W·(m2·K)–1. Od kilku lat stoso-
wane s� w Polsce okna o du�o korzystniejszym wspó�czynniku przenikania ciep�a (U), 
kszta�tuj�cym si� na poziomie U < 1,1 W·(m2·K)–1 przy wymaganiach prawnych Umax =
= 1,8 W·(m2·K)–1 w I, II lub III stre
 e klimatycznej oraz Umax = 1,7 W·(m2·K)–1 w IV lub 
V stre
 e klimatycznej [Celadyn 2004, Rozporz�dzenie... 2008]. S� to g�ównie okna jed-
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noramowe, w których zastosowano szyby zespolone, tzw. zestawy termoizolacyjne. Wy-
konane s� one ze szk�a niskoemisyjnego, o wi�kszej odleg�o�ci mi�dzy poszczególnymi 
szybami w zestawie ni� w dotychczas stosowanych oknach, a tak�e o komorach mi�dzy-
szybowych wype�nionych gazem o mniejszej zdolno�ci przewodzenia ciep�a, na przy-
k�ad argonem, kryptonem czy ksenonem. Na uwag� zas�uguj� tak�e okna skrzynkowe 
o specjalnej konstrukcji, z zastosowaniem szyby pojedynczej i szyb zespolonych. Wyko-
rzystanie zespolonych szyb z foli� wykonan� w technologii ameryka�skiej „heat mirror” 
sta�o si� przebojem technicznym w produkcji okien w ci�gu ostatnich lat w Polsce. Mem-
brana wykonana z folii poliestrowej, powleczonej z obu stron warstw� metaliczn�, nie 
zmniejsza przezroczysto�ci szk�a, a odbija ciep�o do wn�trza budynku zim�, natomiast 
na zewn�trz latem. Zast�puje �rodkow� ta� � szk�a w dotychczas produkowanych oknach 
dwukomorowych, czyli trzyszybowych. Dzi�ki niej szyba ma grubo�� i ci��ar typowej 
jednokomorowej szyby zespolonej, a w�a�ciwo�ci cieplne szyby dwukomorowej.

W obecnych czasach mo�na uzyska� jeszcze lepsze warto�ci wspó�czynnika U, nawet 
rz�du 0,4 W·(m2·K)–1, ale trzeba si� liczy� z tym, �e wówczas okna b�d� charakteryzowa� 
si� wi�kszym ci��arem, a tak�e wy�sz� cen�. Przysz�o�ciowym rozwi�zaniem s� zesta-
wy szklane, które pozbawione s� gazu wewn�trz zespolenia (vacuum glazing), a osi�gni�-
ta pró�nia stanowi najlepsze technicznie rozwi�zanie pod k�tem przewodno�ci cieplnej. 
Analiza rozwi�za� powierzchni przeszklonych umo�liwi�a autorce porównanie warto�ci 
wspó�czynników przenikania ciep�a (U) przez te komponenty w zale�no�ci od rodzaju 
technologii (tab. 1) oraz parametry i ceny okien tradycyjnych i pasywnych (tab. 2).  

W Europie �rodkowej, a wi�c w warunkach klimatycznych zbli�onych do Polski przy 
oknach skierowanych na po�udnie i nieocienionych zyski cieplne osi�gni�te dzi�ki odpo-
wiednim przeszkleniom s� wi�ksze od strat cieplnych w okresie zimy [Feist 2006].

Zwi�kszanie przeszklenia w �cianie po�udniowej pozwala na znacz�ce, wynosz�ce 
oko�o 12%, zmniejszenie wska	nika sezonowego zapotrzebowania na energi�. Zwi�ksza-
nie natomiast przeszklenia w �cianie wschodniej i zachodniej nie ma, praktycznie bior�c, 
wp�ywu na wielko�� wska	nika sezonowego zapotrzebowania na energi�. Okna w tych 
przegrodach mog� by� wi�c projektowane g�ównie ze wzgl�du na wymagania zwi�zane 
z funkcj� pomieszczenia i jego estetyk� [Stachowicz i Fedorczak-Cisak 2008]. 

Nowoczesne rozwi�zania przeszkle� w architekturze wybranych budynków niskoe-
nergoch�onnych przedstawiono na rysunku 1.

Przeszklenia cieplar� w kszta�towaniu architektury budynku

Elementami helioaktywnymi w budynku, które zdecydowanie kszta�tuj� uprzywile-
jowan� w budownictwie niskoenergoch�onnym �cian� po�udniow� i charakteryzuj� si� 
odpowiednimi parametrami oszklenia, s� oprócz okien równie� �wietliki oraz cieplar-
nie. W dziedzinie kszta�towania ich form, usytuowania w obiekcie i w stosunku do k�ta 
padania promieni s�onecznych istniej� du�e mo�liwo�ci rozwi�za� architektonicznych, 
uzasadnionych dodatkowo czynnikiem energetycznym.

Zauwa�alnie mocny architektonicznie akcent stanowi� cieplarnie, które w swym pier-
wowzorze odnosz� si� do typowego dla polskiej architektury oszklonego ganku. Repre-
zentuj� one pasywny system kompilacyjny, który ��czy bezpo�redni i po�redni sposób 
ogrzewania pomieszcze� za pomoc� promieniowania s�onecznego. W koncepcji ener-
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Tabela 1.  Porównanie warto�ci wspó�czynników przenikania ciep�a (U) przez przegrody przeszklo-
ne w zale�no�ci od rodzaju technologii w budynkach tradycyjnych, energooszcz�dnych 
i pasywnych wed�ug Celadyn [2004]

Table 1.  Comparison of values of heat transfer coef
 cient U through glazed baf� es in dependence 
on production technology for traditional, low energy-consuming and passive buildings by 
Celadyn [2004]

Rodzaj 
budynku
Sort of 
building

Zastosowana technologia przeszklenia
Applied glazing technology

Warto�� wspó�czynni-
ka przenikania ciep�a 

U 
[W·(m2·K)–1]

Value of heat transfer 
coef
 cient 

Tradycyjny
Traditional 

okna z szyb� pojedyncz� – single panel windows 5,6

pustaki szklane – structural glass tiles 2,8
szyby zespolone dwukomorowe (komory wype�nione powietrzem 
combined two-chamber windowpanels (chambers 
 lled with air) 1,9

szyby zespolone jednokomorowe z pow�okami niskoemisyjnymi (ko-
mora wype�niona powietrzem) – combined one-chamber windowpa-
nels with low-emission coatings (chambers 
 lled with air)

1,6

Energo-
oszcz�dny
Low-energy 
saving

szyby zespolone jednokomorowe z pow�okami niskoemisyjnymi (ko-
mora wype�niona argonem) – combined one-chamber windowpanels 
with low-emission coatings (chamber 
 lled with argon)

1,1

szyby zespolone jednokomorowe z pow�okami niskoemisyjnymi (ko-
mora wype�niona kryptonem) – combined one-chamber windowpa-
nels with low-emission coatings (chamber 
 lled with krypton)

1,0

szyby zespolone dwukomorowe z pow�okami niskoemisyjnymi (ko-
mory wype�nione powietrzem) – combined two-chamber windowpa-
nels with low-emission coatings (chambers 
 lled with air)

1,0

szyby zespolone dwukomorowe z foliami antykonwekcyjnymi (ko-
mory wype�nione powietrzem) – combined two-chamber windowpa-
nels with anti-convection foils (chamber 
 lled with air)

0,9

Pasywny
Passive

szyby zespolone dwukomorowe z pow�okami niskoemisyjnymi (ko-
mory wype�nione argonem) – combined two-chamber windowpanels 
with low-emission coatings (chambers 
 lled with argon)

0,8

szyby zespolone jednokomorowe (komora wype�niona pró�ni�) – 
combined one-chamber windowpanels (chamber 
 lled with vacuum) 0,6

szyby zespolone jednokomorowe (komora wype�niona aero�elem) – 
combined one-chamber windowpanels (chamber 
 lled with aerogel) 0,5

szyby zespolone jednokomorowe z pow�okami niskoemisyjnymi (ko-
mora wype�niona rozrzedzonym powietrzem) – combined one-cham-
ber windowpanels with low-emission coatings (chambers 
 lled with 
diluted air)

0,5

szyby zespolone dwukomorowe z pow�okami niskoemisyjnymi (ko-
mory wype�nione kryptonem) – combined two-chamber windowpa-
nels with low-emission coatings (chamber 
 lled with krypton)

0,5

szyby zespolone trójkomorowe z foliami antykonwekcyjnymi (komo-
ry wype�nione kryptonem) – combined three-chamber windowpanels 
with anti-convection foils (chamber 
 lled with krypton)

0,4
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getycznej architektury s�onecznej pe�ni� wa�n� rol�, a pozyskiwanie napromieniowania 
zale�y od wystawy oszklonych powierzchni, ich wielko�ci oraz k�ta nachylenia. Cieplar-
nie zdobywaj� coraz wi�cej zwolenników, co mo�e wynika� z t�sknoty ludzi do �wiat�a, 
ciep�a i natury. Szczególnie w �rodowisku architektonicznym, a tak�e w�ród inwestorów, 
bardzo du�� popularno�ci� zacz��o si� cieszy� komponowanie budynku wraz z elementa-
mi, maj�cymi pe�ni� funkcj� cieplarni (rys. 2). 

Tabela 2.  Porównanie parametrów i cen okien tradycyjnych i pasywnych 
Table 2.  Comparison of parameters and prices of traditional and passive windows 

Rodzaj
okna
Window 
sort

Typ 
okna

Window 
type

Parametry okna
Window parameters

Cena okna 
w zale�no�ci 

od powierzchni 
przeszklenia,

warto�� brutto 
[PLN]

Window price 
depending on 
glazing area, 
gross value

D
ac

ho
w

e,
 o

br
ot

ow
e 

– 
R

oo
f, 

re
vo

lv
in

g

tra
dy

cy
jn

e 
tra

di
tio

na
l 

U = 1,4 W·(m2·K)–1

szyby � oat 4+4T/16 – � oat panels 4+4T/16
szyby z gazem szlachetnym – panels with inert gas
obecno�� pow�oki niskoemisyjnej – presence of low-emission coating
brak nawiewnika – lack of ventilator
pro
 l drewniany – wooden pro
 le
pro
 l jednowarstwowo malowany – one-coating painted pro
 le

735–1100

pa
sy

w
ne

pa
ss

iv
e

U = 0,7 W·(m2·K)–1

zestaw szybowy: 4HT-10-4H-10-4HT – panel set: 4HT-10-4H-10-4HT
szyby z gazem szlachetnym – panels with inert gas
obecno�� pow�oki niskoemisyjnej – presence of low-emission coating
hartowana zewn�trzna szyba – hardened external panel
brak nawiewnika – lack of ventilator 
pro
 l drewniany – wooden pro
 le
pro
 l dwuwarstwowo malowany – two-coating painted pro
 le

2255–2420

�c
ie

nn
e 

– 
W

al
l

tra
dy

cy
jn

e
tra

di
tio

na
l

U = 1,35–1,45 W·(m2·K)–1

szyby � oat 4+4T/16 – � oat panels 4+4T/16
zestaw dwuszybowy – bipanel set
pro
 l drewniany – wooden pro
 le
szyby z gazem szlachetnym – panels with inert gas 
obecno�� pow�oki niskoemisyjnej – presence of low-emission coating

270–1280

pa
sy

w
ne

pa
ss

iv
e

U = 0,5 W·(m2·K)–1

zestaw szybowy: 4/16Ar/4hle/16Ar/4TN/ panel set: 4/16Ar/4hle/
16Ar/4TN
szyby z gazem szlachetnym – panels with inert gas 
obecno�� pow�oki niskoemisyjnej – presence of low-emission coating
pro
 l drewniany – wooden pro
 le
zak�adki uszczelniaj�ce – saling laps
materia� izolacyjny z pianki poliuretanowej – polyurethane foam in-
sulation material

712–2706
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a b
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Rys. 1.  Przeszklenia w architekturze wybranych budynków niskoenergoch�onnych: a – dom 
pasywny wzniesiony w lekkiej technologii z prefabrykowanych elementów w szkiele-
cie drewnianym 
 rmy WeberHaus, b – budynek pasywny o tradycyjnej architekturze 
w Crimmitschau, c – przyk�ad nowoczesnego obiektu, samowystarczalny energetycznie 
dom we Freiburgu (rys. autor)

Fig. 1.  Glazings in the architecture of chosen low-energy consuming buildings: a – WeberHaus 
passive house, erected in light technology of pre-fabricated elements on wooden carcass, 
b – traditional architecture passive house in Crimmitschau, c – example of modern object 
– energetically self-suf
 cient house in Freiburg (by author)

Rys. 2.  Przyk�adowe mo�liwo�ci wkomponowania przeszkle� cieplarni w bry�� budynku (rys. 
autor)

Fig. 2.  Possibilities of incorporation of greenhouse glazings into a building mass (by author) 
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Ju� na pocz�tku XX wieku architekt Frank Lloyd Wright stworzy� podwaliny ar-
chitektury organicznej, której g�ównym celem by�o po��czenie przyrody z cz�owiekiem 
i jego zamieszkaniem, czyli wkomponowanej i zespolonej z natur�. Projektant twierdzi�, 
�e forma organiczna wyrasta ze swojej struktury w�ród tych samych warunków, z jakich 
ro�lina wyrasta z ziemi [Lam 1984]. Forma projektowanych przez Wrighta domów mia�a 
indywidualny charakter, który odpowiada� lokalnemu krajobrazowi. Jego realizacje by�y 
wyra	nie po��czone z otaczaj�cym je terenem i zapewnia�y, dzi�ki du�ym przeszklonym 
powierzchniom, liczne widoki z wn�trza na okolic�. 

Wszystkie te cechy znajduj� swoje odzwierciedlenie w formie architektonicznej, jak� 
stanowi cieplarnia. Jej wprowadzenie do budownictwa wi�za�o si� z powstaniem nowych 
nurtów ekologicznych w architekturze i nowym spojrzeniem na budynek. W obecnych 
czasach cieplarnie sta�y si� w krajach Europy Zachodniej niezwykle popularnymi roz-
wi�zaniami, nie tylko ze wzgl�dów estetycznych i funkcjonalnych, ale w du�ej mierze ze 
wzgl�dów energetycznych. Na przyk�ad mo�na je spotka� niemal we wszystkich projek-
tach niemieckich, masowo oferowanych inwestorom. Niestety w krajowych katalogach 
projektów gotowych ma�o jest jeszcze rozwi�za� budynków z  oszklonymi przestrzenia-
mi buforowymi.  

Cieplarnie zwi�kszaj� powierzchni� u�ytkow� budynku, pe�ni�c funkcje rekreacyjne, 
komunikacyjne oraz uprawowe. Funkcjonuj�c jako przestrzenie buforowe, przyczyniaj� 
si� do zmniejszania strat ciep�a z budynku zim�, a w okresie wiosny i jesieni s� dla domu 
	ród�em podgrzanego powietrza. Stanowi� one ��cznik mi�dzy ogrzewanymi pomiesz-
czeniami a otoczeniem budynku. Z punktu widzenia ochrony cieplnej ich rola polega na 
wyd�u�aniu drogi strumienia ciep�a przenikaj�cego na zewn�trz. Zlokalizowane od po-
�udnia i maj�ce przezroczyst� obudow� stanowi� wydajny kolektor, a przy odpowiednim 
wyposa�eniu – równie� magazyn ciep�a [Laskowski 1990].

Interesuj�ca ze wzgl�dów u�ytkowych i estetycznych jest cieplarnia, która pe�ni 
rol� szklarni, nazywana cz�sto zielon� izb�, oran�eri� czy zimowym ogrodem. Poszerza 
i dope�nia ona przestrze� pokoju dziennego o now� zielon� stref�, która jest przestrzeni� 
po�redni� mi�dzy zewn�trzn� a wewn�trzn� cz��ci� budynku. Sprzyja wi�c integracji 
wn�trza domu z natur�, podnosz�c komfort �ycia jego mieszka�ców, i stanowi charakte-
rystyczny element architektury s�onecznej. Umo�liwia jednocze�nie ca�oroczne uprawy 
warzyw i ro�lin ozdobnych, przez co staje si� 	ród�em bardziej nawil�onego i zjonizo-
wanego powietrza.

METODYKA BADA�

Artyku� nawi�zuje do autorskiej pracy naukowo-badawczej, dotycz�cej zagadnienia 
zwi�zanego z niskoenergoch�onnym domem wiejskim. Ze wzgl�du na specy
 k� podj�te-
go problemu oparty jest na dwóch zasadniczych rodzajach bada�: po�rednich, wykorzy-
stuj�cych metod� monogra
 czn�, i bezpo�rednich, wykorzystuj�cych metod� empiryczn�, 
realizowan� przez analiz� rozwi�za� przeszkle� we wspó�czesnej architekturze nisko-
energoch�onnych domów jednorodzinnych i wykorzystuj�c� technik� obserwacyjn�. 

Wybór budynków niskoenergoch�onnych dotyczy� przyk�adów obiektów wybudowa-
nych w krajach europejskich zlokalizowanych w strefach klimatycznych umiarkowanych, 
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ch�odnych i kontynentalnych, przede wszystkim wchodz�cych w sk�ad Unii Europejskiej, 
g�ównie Niemiec. Wybór krajów europejskich by� uwarunkowany g�ównie wysokim po-
ziomem rozwoju gospodarczego, a wi�c wi�kszym prawdopodobie�stwem wyst�powania 
realizacji budynków niskoenergoch�onnych.

Z obserwacji stwierdzono, �e w Polsce jest jeszcze ma�a liczba zrealizowanych bu-
dynków proekologicznych. Najcz��ciej inwestorami takich domów s� indywidualne oso-
by posiadaj�ce „�wiadomo�� ekologiczn�” oraz jednocze�nie b�d�ce wspó�autorami pro-
jektów i z regu�y organizuj�ce ca�y „front robót”. Zdarza si� równie�, �e niektórzy z nich 
dysponuj� wiedz�, dotycz�c� nowatorskich rozwi�za� ograniczaj�cych energoch�onno�� 
budynku, zdobyt� za granic�.  

W artykule wykorzystano dost�pne 	ród�a tematyczne, na które sk�adaj� si�: publika-
cje naukowe i profesjonalne (artyku�y i materia�y konferencyjne), w�asne prace naukowe 
i studia, inne materia�y (zapisy prawne itp.).

WYNIKI BADA�

Nowoczesne rozwi�zania przeszkle� oraz formy cieplar� wydaj� si� by� atrakcyjne dla 
budynków jednorodzinnych, a ich kszta�towanie ciekawe pod wzgl�dem architektonicz-
nym. Cieplarnie pozwalaj� na harmonijne po��czenie funkcji estetycznych, u�ytkowych 
i energetycznych w tych samych fragmentach obiektu. 

Przeprowadzone przez autork� analizy i badania, dotycz�ce architektury budynków 
niskoenergoch�onnych, dowodz�, �e przeszklenia cieplar� wp�ywaj� w znacznym stopniu 
na wzbogacenie formy ma�ego domu mieszkalnego i to w dobrym kierunku, bo nadaj�c 
jej „lekko�ci” oraz innej „kolorystyki”. Przyczyniaj� si� w znacznym stopniu do tworze-
nia architektury pejza�owej, zharmonizowanej z krajobrazem, daj�c mo�liwo�� uzyska-
nia efektu wzajemnego przenikania si� przestrzeni wn�trza budynku z jego otoczeniem. 
Wprowadzaj� now� jako�� i estetyk� projektowania, stanowi�c 	ród�o interesuj�cych ni-
skoenergoch�onnych rozwi�za�, a tak�e bogatszych form architektonicznych budynków, 
zachowuj�c jednocze�nie ich regionalne cechy [Górecka 2004]. 

Warto podkre�li�, �e zwi�kszenie efektu akumulacji ciep�a w niektórych budynkach 
niskoenergoch�onnych uzyskuje si� przez kombinatoryczne po��czenie elementów ener-
getycznych, czyli zastosowanie cieplarni oraz „zielonego” dachu. Efekt ten wykorzysta-
no w licznych domach Europy Zachodniej. Przyk�adem mo�e by� tu dom jednorodzinny 
zlokalizowany w Schwalmtal w Niemczech, zrealizowany wed�ug projektu arch. Horsta 
Shmitgesa. Podobne rozwi�zanie zastosowano równie� w Polsce w wielopokoleniowym 
domu ekologicznym zaprojektowanym przez architekta Dariusza �miechowskiego i wy-
budowanym w Magdalence pod Warszaw�. 

Architekci s� w stanie wkomponowa� przeszklone fragmenty obudowy w bry�� obiek-
tu tak, aby ich orientacja by�a najkorzystniejsza w sezonie ogrzewczym, umo�liwia�a jak 
najd�u�sz� insolacj�, a tak�e gwarantowa�a korzystne warunki akumulacji i transportu 
ciep�a [Laskowski 1990].

Z obserwacji autorki wynika, �e w wi�kszo�ci przypadków architekci jednak skupiaj� 
si� przede wszystkim na estetyce rozwi�zania, nie bior�c pod uwag� aspektów energe-
tycznych. Rozwi�zanie architektoniczne cieplarni ma wi�c ogromny wp�yw na energety-
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k� ca�ego budynku. Mo�e by� to wp�yw jak najbardziej pozytywny, stwarzaj�cy z takiego 
rozwi�zania element ekonomiczny, lub te� skrajnie negatywny, gdy projektant zapomina 
o istotnych zasadach kszta�towania budynku niskoenergoch�onnego. 

PODSUMOWANIE

Nowatorskie tendencje we wspó�czesnym budownictwie wyznaczy�y pewien swo-
isty trend wkomponowywania powierzchni szklanych w bry�� budynku. Dzi�ki coraz 
bardziej rozwijanej technologii i in�ynierii materia�owo-strukturalnej zakres stosowania 
przeszkle� stale si� zwi�ksza, przyczyniaj�c si� jednocze�nie do coraz lepszej ochrony 
cieplnej wn�trz budynków. W obecnych czasach przeszklenia o udoskonalonych rozwi�-
zaniach i zwi�zanej z nimi ma�ej warto�ci wspó�czynnika przenikania ciep�a (U) s� drogie 
jak na warunki przeci�tnie zarabiaj�cego inwestora. Z przeprowadzonej analizy wynika, 
�e ceny okien pasywnych s� ponad dwukrotnie wy�sze od cen okien tradycyjnych.

Powierzchnie szklane z racji pe�nionej funkcji pobierania i przekazywania energii 
cieplnej s� nieod��cznymi elementami pasywnych systemów s�onecznych. Z obserwa-
cji autorki mo�na wnioskowa�, �e optymalnie przeszklone elewacje po�udniowe, w tym 
cieplarnie, wprowadzaj� now� jako�� i estetyk� projektowania, stanowi�c 	ród�o intere-
suj�cych rozwi�za� niskoenergoch�onnych, a tak�e bogatszych form architektonicznych 
budynków. Istotne jest wi�c zach�canie architektów do projektowania m.in. oszklonych 
przestrzeni buforowych, stanowi�cych po��czenie poprawy charakterystyki cieplnej bu-
dynku z walorami u�ytkowymi dodatkowych powierzchni, nadaj�c obiektowi lekko�ci 
i innej kolorystyki. 

Mo�na si� domy�la�, �e oprócz istotnej roli ograniczania strat ciep�a oraz poch�ania-
nia energii s�onecznej na cele grzewcze, wp�yw przeszkle� w kszta�towaniu architektury 
budynku b�dzie odgrywa� coraz wi�ksz� rol�.
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GLAZINGS IN ARCHITECTURE OF LOW-ENERGY CONSUMING SMALL 
DWELLING HOUSE

Abstract. The energy saving in old small dwelling houses accomplished through their ap-
propriate location, simple architecture and small window area, through which a signi
 cant 
heat loss occurred. In present times, there is not such limitations. It is possible to realize 
low-energy consuming houses and, simultaneously, optimally glazed and opened to surro-
undings. Thanks to high thermo-insulating power as well as high solar radiation transmit-
tance windowpanels which decrease heat losses from heated interiors, it is possible to make 
an elevation with big glazed areas. The paper presents modern solutions of glazings, their 
role in the passive consumption of the solar energy and, most of all, in creation of archi-
tecture of a low-energy consuming small dwelling house, taking into consideration, among 
others, hothouses as well as glazed façade and roof systems.

Key words: building architecture, low energy consumption, glazed areas
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